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Commissie BFW
nr COM Bestuurder

datum
onderwerp
vergadering
4-4-2014 N.a.v. Nota Nieuwe Wegen: ik zal de suggestie overnemen om bij het niet
behalen van doelstellingen in de regio-arrangementen na te gaan
waar/aan wie dit ligt.
4-4-2014 N.a.v. brief over intentieverklaring nieuwbouw Mortiere: ik zal de
intentieverklaring niet tekenen voordat duidelijk is welke
ziekenhuisvoorziening op de locatie wordt gebouwd en PS hierover
informeren.

actie
door
M&S

143 BFW

Van Heukelom

145 BFW

Van Heukelom

146 BFW

De Reu

147 BFW

Van Heukelom

23-5-2014 N.a.v. transitie jeugdzorg: ik ben bereid de Staten een overzicht te
M&S
verstrekken over de (financiële) gevolgen waar de provincie voor komt te
staan, zodra de staatssecretaris uitsluitsel heeft gegeven.

149 BFW

Van Heukelom

20-6-2014 N.a.v. plan van aanpak Tafel van 15: er wordt een communicatieplan voor CST
het Plan van Aanpak opgesteld.

150 BFW

De Reu

155 BFW

Van Beveren

156 BFW

Van Beveren

157 BFW

Van Beveren

158 BFW

Van Heukelom

159 BFW

Van Heukelom

160 BFW

Schönknecht

M&S

4-4-2014 N.a.v. brief over beeldende kunst en serieuze muziek: ik zal ruim voor het M&S
eind van het jaar u aangeven of en op welke wijze er een samenwerking
van organisaties van beeldende kunst tot stand kan komen, en welke
gevolgen dat voor de subsidiëring van het CBK Zeeland moet hebben.

20-6-2014 N.a.v. statenvoorstel kennis- en informatieplatform: de
prestatieafspraken van het kennis- en informatieplatform worden ter
kennisneming toegezonden.
17-10-2014 N.a.v. statenvoorstel Begroting 2015: ik zal een nieuwe takendiscussie
voorbereiden, zodat het nieuwe college daar na de verkiezingen direct
mee aan de slag kan.
17-10-2014 N.a.v. statenvoorstel Begroting 2015: ik zal de onderverdeling uit het
provinciefonds in ontwikkeltaken en beheerstaken opnemen in de
jaarrekening .
17-10-2014 N.a.v. statenvoorstel Begroting 2015: Het risico voor wat betreft de
Participatiewet wordt via het verslag beantwoord.
17-10-2014 N.a.v. statenvoorstel Begroting 2015: (toezegging gedaan door
gedeputeerde Van Beveren): ik zal nagaan of er het risico rond
frictiekosten voor het Klaverblad nog bestaat en daarop terugkomen.

M&S

voortgang
Er komt over dit programma jaarlijks een voortgangsrapportage waarin de te behalen doelen
worden geëvalueerd. De eerste komt in januari 2015.
Voorstel: afvoeren
De staten zullen steeds op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen rond de
ziekenhuisvoorzieningen in Zeeland. Er is momenteel geen sprake meer van een
intentieverklaring voor de Mortiere. Momenteel is een locatie aan de Oostperkweg (bij het
bedrijventerrein Ramsburg) te Middelburg in studie. Naast de planologische haalbaarheid,
speelt ook de vraag naar de financiële haalbaarheid van een dergelijk nieuwbouwproject.
Voorstel: afvoeren

afgehandeld
23-1-2015

23-1-2015

19-11-2014: Na het bestuurlijk overleg met CBK Zeeland op 21-11-2014 zal hierover meer
duidelijkheid zijn.

17-11-2014: Op 2 december 2014 wordt in een vergadering van de tafel van 15 een notitie
nav de zienswijzen van alle deelnemers op het Plan van aanpak besproken. Pas daarna kan een
communicatieplan worden opgesteld.
5-1-2015: Er komt een nieuwe aanpak (zie 23-1-2015 geagendeerde brief met
voortgangsbericht Plan van aanpak Zeeland ZO). Mogelijk wordt in dit traject een
communicatieplan opgesteld.
19-11-2014: De prestatieafspraken zijn gekoppeld aan de beschikking 2015 aan de nieuwe
organisatie. Deze beschikking wordt eind 2014-begin 2015 afgegeven, waarna afspraken ter
kennis aan PS kunnen worden gebracht.

FIN

FIN

in jaarrekening.

P&O

Toegevoegd aan het conceptverslag op 11 november 2014.
Voorstel: afvoeren
Mondeling beantwoord in Statenvergadering op 14 november 2014.
Voorstel: afvoeren.

23-1-2015

Toegevoegd aan conceptverslag.
Voorstel: afvoeren.

23-1-2015

M&S

28-11-2014 N.a.v. brief PCG met vraag provinciale bijdrage: de onder het Klaverblad M&S
liggende blaadjes krijgen ambtelijke ondersteuning om hen te helpen in
hun voortbestaan en met huisvesting. De commissie wordt daarover op
de hoogte gehouden.
28-11-2014 N.a.v. statenvoorstel aandeelhoudersstrategie ZSP: Ik zal een schema met FIN
de governancestructuur van ZSP toezenden.
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161 BFW

Van Beveren

PS-Toezeggingen
nr COM Bestuurder

28-11-2014 N.a.v. Statenvoorstel Legesverordening en
grondwaterheffingsverordening: Ik zeg toe voor de behandeling in de
statenvergadering een overzicht van kosten en opbrengsten in verband
met deze verordeningen toe te zenden. In het overzicht wordt
meegenomen hoe de genoemde 8,6 % stijging is berekend. Het voorstel
wordt aangepast op de geconstateerde lacunes.

datum
onderwerp
vergadering
1-11-2013 N.a.v. aandeelhoudersstrategie DELTA NV: Ik zeg u toe u regelmatig en
periodiek te informeren over de voortgang van het onderzoek naar de
strategie van DELTA NV.
1-11-2013 N.a.v. aandeelhoudersstrategie DELTA NV: Ik zal er bij DELTA NV op
aandringen dat ruim voor de uitspraak van het Europese Hof over de
splitsingswet het vervolgonderzoek over de strategie gereed is.

FIN

Afgehandeld met brief GS van 9 december met overzicht en gewijzigd statenvoorstel.
Voorstel: afvoeren.

actie
door
FIN

voortgang

146 BFW

Van Beveren

147 BFW

Van Beveren

148 BFW

Van Beveren

151 BFW

Van Beveren

152 BFW

Van Heukelom

1-11-2013 N.a.v. vragensessie: ik zal de komende periode via de vergadering van de M&S
commissie BFW de staten informeren over de voortgang van de transitie
jeugdzorg.

179 BFW

Van Heukelom

14-3-2014 N.a.v. ingediende motie niet behorende bij een agendapunt: Ik zal de
mogelijkheden van 'social return' zoals verwoord in de motie
onderzoeken. Daarbij zullen ook de vragen worden onderzocht over
inzetbaarheid van mensen met een functiebeperking, de gevolgen van
'social return' voor kleine ondernemers en in welke mate de provincie
voldoet aan de norm t.a.v. het aantal mensen met een functiebeperking
in dienst bij de provincie.
Het onderzoek zal intern worden verricht; indien voor het onderzoek
externe inhuur nodig is, kom ik bij PS terug.

194 BFW

De Reu

FIN

1-11-2013 N.a.v. aandeelhoudersstrategie DELTA NV: Ik zal bij elk scenario de
FIN
gevolgen voor de werkgelegenheid in beeld brengen.
1-11-2013 N.a.v. Tarievenbeleid Westerscheldetunnel: ik zal de vandaag ingediende FIN
amendementen en moties bespreken met de directie van de NV
Westerscheldetunnel, en in de tweede helft van 2014 komen met een
moderne aandeelhoudersstrategie voor de NV Westerscheldetunnel waar
de inhoud van de amendementen en moties in terugkomt.

De staten zullen steeds op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen rond de
strategie van DELTA NV.
Voorstel: afvoeren
5-2-2014: nog geen uitspraak gedaan.

23-1-2015

afgehandeld

PoHo

23-1-2015 financiën en IBT

financiën en IBT

financiën en IBT
Najaar 2014.
5-2-2014: in de AvA van de Westerscheldetunnel zijn de moties en amendementen onder de
aandacht gebracht. In de 2e helft van 2014 zal de aandeelhoudersstrategie aan PS worden
voorgelegd.
Statenvoorstel aandeelhoudersstrategie wordt op 23-1-2015 geagendeerd voor commissie.
Voorstel: afvoeren.

23-1-2015 financiën en IBT

Per 1-1-15 heeft de provincie geen verantwoordelijkheid meer voor de jeugdzorg en eindigt de
betrokkenheid van de provincie bij de transitie. De staten zijn via vaste agendering in de
commissie BFW structureel op de hoogte gehouden van de stand van zaken over de transitie
jeugdzorg.
Voorstel: afvoeren.

23-1-2015 Jeugdzorg

JIS en
P&O

4-7-2014 N.a.v. Statenvoorstel Totstandkoming kennis- en informatieplatform voor M&S
Zeeland: Ik zal u tussentijds informeren over de uitbetaling van (een deel
van) het bedrag aan frictiekosten aan het kennis- en informatieplatform,
zodra de aanvraag ontvangen en geaccordeerd is.
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198 BFW

Van Beveren

26-9-2014 N.a.v. het bespreekpunt: Verheldering communicatie DELTA NV: Ik zal de
wensen m.b.t. het instellen van een onderzoek naar het communicatielek
en het doen van aangifte bij het OM nogmaals overbrengen aan de
CEO van Delta NV

Afgehandeld met brief GS, geagendeerd voor cie BFW op 23-1-2015.
Voorstel: afvoeren

23-1-2015

199 BFW

Van Beveren

26-9-2014 N.a.v. het bespreekpunt: Verheldering communicatie DELTA NV: Ik ben
bereid te zoeken naar een tussenvorm in de actieve informatie, zodat PS
nauwer dan tot nu toe bij het proces betrokken worden

Afgehandeld met brief GS, geagendeerd voor cie BFW op 23-1-2015.
Voorstel: afvoeren

23-1-2015

200 BFW

Van Beveren

26-9-2014 N.a.v. het bespreekpunt: Verheldering communicatie DELTA NV: Ik zal als
aandeelhoudersvertegenwoordiger t.a.v. de ontstane vacature in de Raad
van Commissarissen (RvC) Delta NV, de eventuele wensen van PS m.b.t.
de profielschets overbrengen aan de RvC

Afgehandeld met brief GS, geagendeerd voor cie BFW op 23-1-2015.
Voorstel: afvoeren

23-1-2015

205 BFW

Van Beveren

14-11-2014 N.a.v. Begroting 2015: ik zal de aan het college gerichte brief van het
ministerie van I&M over Evides aan Provinciale Staten toezenden.

Afgehandeld met brief GS van 25 november 2014.

23-1-2015

206 BFW

Van Beveren

12-12-2014 N.a.v. Brief GS over DELTA NV AvA 18-12-2014: Ik zal het financieel plan
2015 van DELTA NV betrekken bij de toekomstige strategie en
opmerkingen daarover plaatsen in de Algemene vergadering van
Aandeelhouders van 18 december 2014.

Moties
nr COM

Bestuurder

41 BFW

Van Beveren

48 BFW

Van Heukelom

Datum
Onderwerp
vergadering
1-11-2013 Harpe (GL) over vrijwaren publiek belang van commerciële risico's, en
structurele samenwerking energiesector, waarin GS worden verzocht te
waarborgen dat activiteiten van publiek belang worden gevrijwaard van
risico's vanuit de commersiële activiteiten, in te zetten op structurele
samenwerking en PS regelmatig te informeren

Actie
door
FIN

Voortgang
Motie wordt betrokken bij PS-toezegging 146 , waarin toegezegd is dat PS periodiek zal worden
geïnformeerd over de voortgang van de aandeelhouderscommissie DELTA NV met betrekking
tot het onderzoek naar de strategische opties van DELTA NV dat deze
aandeelhouderscommissie begeleidt.

14-3-2014 Erbisim (PvdA) over 'Social Return', waarin GS wordt opgeroepen: een
JIS en
aantal maatregelen te nemen om mensen met een afstand tot de
P&O
arbeidsmarkt en/of mensen met een beperking te helpen bij het vinden
van (aangepast) werk door 'social return' als eis op te nemen bij
provinciale aanbestedingen en opdrachten. Daarnaast wordt gewerkt
naar opknippen van provinciale aanbestedingen en en naar
personeelsbeleid dat er mede op gericht is om arbeidsgehandicapten in
dienst te hebben en een voldoende mate van stagemogelijkheden aan te
bieden.
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52 BFW

Van Heukelom

53 BFW

Van Heukelom

55 BFW

De Reu

6-6-2014 Evertz en Hamelink (PvdA) over "Slimme Kracht" waarin GS wordt
opgedragen om dit rapport uitdrukkelijk een plaats te geven in het plan
van aanpak over de toekomstvisie 'Zeeland 2040', zodat in samenwerking
met de Zeeuwse kennisinstellingen, de Wetenschappelijke Raad Zeeland,
de Zeeuwse Onderwijsautoriteit en andere relevante partners
voortvarend aan een follow-up van het rapport 'De slimme kracht van
Zeeland' gewerkt kan worden.
4-7-2014 Aalfs (D66), Van Oorschot (PvdA), Harpe (GL, Muste (NZ) Colijn (CU) en
BLDVan Unen (SP) over wijziging geborgde zetels waterschap: waarin GS
WBN
wordt opdragen te bewerkstelligen dat bij de komende
waterschapverkiezingen het aantal geborgde zetels wordt teruggebracht
tot zeven in de verhouding drie (ongebouwd), drie (bedrijven) en één
(natuurorganisaties).
14-11-2014 Van Unen (SP) en Evertz (PvdA) over cultuur in relatie tot jeugd, waarin
GS verzocht worden in overleg te gaan met de door de provincie
gesubsidieerde culturele instellingen en als randvoorwaarde voor
subsidieverstrekking iets te doen voor deze kinderen, zoals bijv. gratis
entree en PS op de hoogte te houden over de voortgang van deze
gesprekken

Statenvoorstel staat geagendeerd voor commissie BFW, PS 13 februari 2015.
Voorstel: afvoeren.
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